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I)iscilpZina os procedimentos riq/brentes a
soZicitagao, aZteragao ou canceZamento de
passagens a6reas adquil'pdas reza .Area
.lqnanceira da l;bcuZdade de Z)frei to de Ribeirfio
.lbeto da Uhiuersidade de Sdo Paulo.

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto, no exercicio de suas atribuig6es ]egais e
considerando:

- a necessidade de normatizai$o dos procedimentos intel'nos no que se revere a aquisii;ao,
alteralgo ou cancelamento de passagens a6reas adquiridas pda Faculdade de Direito de
Ribeir5o Preto da Universidade de S:io Paulo;

- a importancia de serem criadas rotinas que contribuam para o registro de informag6es e
justificativas a serem prestadas aos 6rg5os de controle, baixa a seguinte

PORT:ARIA

Artigo lo - A solicitagao da passagem a6rea deveri ser feita via requisi($o de compras, no
sistema Mercirio Web, com anteced6ncia minima de io (dez) dias para as passagens
a&reas nacionais e de 3o (trinta) dias para as passagens a6reas internacionais.

Artig0 2o - Em canter excepcional, a Direg5o podera autorizai ' viagem nacional em puzo

inferior ao estabelecido no Artigo lo, desde que devidamente formalizada a justificativa que
comprove a inviabilidade do seu efetivo cumprimento no puzo estabelecido.

Artigo 3o - Quaisquer alterag6es de percurso, data ou horfrio de deslocamentos, servo de

integra responsabilidade do solicitante (passageiro) da passagem a6rea, se nio

forem previamente autorizadas ou determinadas pda Direg5o. Essas solicitag6es deverio ser

encaminhadas a Direigo para anflise.
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Parggrafo tlnico - Nos casos de passagens a6reas emitidas aos docentes dos Cursos

de Especializagao, a solicitai$o de alteralgo/cancelamento sera encaminhada ao

Coordenador do Curso para an61ise e parecer, retornando posteriormente a ATAF.

Artigo 4o - Para a prestaigo de contas, o servidor da Unidade, responsfvel pda solicitai$o

da passagem, deverf apresentar, no puzo mg)(imo de io (dez) dias, contados do retorno

da viagem, o original dos canhotos dos cart6es de embarque ou do recibo do passageiro

obtido quando da realizagao do c/tech in via internet.

Artigo 5o - Etta Portaria entrari em vigor na data de sua assinatura

Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto, o5 de agosto de 2014

Prof. Dr. CelliJunior

Av. Bandeirantes, 3900 Campus da USP
i4o4o-go6 Ribeirio Preto-SP

T I F 55 (16) 36oz-4950
www.usp.for/fdrp


	ed6dfca5fe1da890349233a4e522ec34f8ff3742e656ce58c9d60dc2e61604f9.pdf

